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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างความสุขในการท างานกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรส านกังานสรรพากรพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 17  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นประชากรศาสตร์
ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 17และเพื่อ
ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความสุขในการท างานกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรส านักงาน
สรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 17 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้เป็นบุคลากรทีป่ฏบิตังิานในส านักงาน
สรรพากรพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 17 มจี านวน168 คน ก าหนดกลุ่มประชากรจากสูตรของ Taro Yamane 
จ านวน 119 คน โดยวธิเีลอืกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นดว้ยวธิตีามสะดวก ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติใิชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน , F-test และ LSD 
ความสมัพนัธใ์ชส้ถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Correlation) 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามในครัง้นี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 26-35 ปี และมรีายได้ต่อเดอืนระหว่าง 18,001-20,000 บาท ทัง้นี้ยงัพบว่าบุคลากรมคีวาม
คดิเหน็ต่อความสุขในการท างานในระดบัมาก ได้แก่ ด้านการมองในแง่ด ีและด้านสมัพนัธภาพทางสังคม 
ส่วนดา้นความรูส้กึเฉยๆ อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด บุคลากรมคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใน
ระดบัมากทีสุ่ดในดา้นเวลา ส่วนดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน และดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
อยูใ่นระดบัมาก 
 ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ความสุขในการท างาน มีความสัมพันธ์กับ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่  0.01 มคีวามสมัพนัธ์ระดบั
ปานกลาง ได้แก่ ด้านการมองในแง่ด ีและ สมัพนัธภาพทางสงัคม มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัน้อยที่สุด ไดแ้ก่ 
ด้านความรูส้กึเฉยๆ สอดคล้องกบังานวจิยัของ Waleed Al-Ali et al. (2018) ศกึษาเรื่องทดสอบ
ความสมัพนัธป์จัจยัความสุขกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซในสหรฐัอาหรบั
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เอมเิรตส ์และยงัพบว่า บุคลากรทีม่คีวามสุขในการท างานทีม่รีายไดส้่วนตวัต่อเดอืนต่างกนั มปีระสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นีรนุช หนุนภักดี (2552) ศึกษาเรื่อง         
ความคดิเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัที่มผีลต่อ ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานเทศบาลต าบลสามโก ้
อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง 

ค าส าคญั: ความสุขในการท างาน, ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 

ABSTRACT 
 

This study Relation between Job Happiness and Job Performance of Bangkok Area 
Revenue Office 17 this objectives of this research were to study the demographic factors effect of 
and Job Performance of Bangkok Area Revenue Office 17. And to study Relation between Job 
Happiness and Job Performance of Bangkok Area Revenue Office 17. Population were 168 
employee of the Bangkok Area Revenue Office 17. Sample were 119 employee of the Bangkok 
Area Revenue Office 17.This research tools collecting data were questionnaire, and then save the 
data and processing by program SPSS (Statistical Package for Social Science).The statistical 
method used for analyzing were frequency, percentage, average, Standard deviation and test the 
hypothesis by F-Test , LSD and Pearson Correlation 

The results showed that the respondents in this survey were more female than males. Most 
of them were in the age between 26-35 years. And the average income was between 18,001-
20,000 baht monthly. Personnel have the level of Job Happiness was at a high level by 
considering three factors; Optimism, Social relationships and Passive moods was at a lowest level. 
The level of Job Performance was at a very high level was time and the level of Job Performance 
was at a high level was quality, quantity and costs. 

The results of the analysis and hypothesis testing indicated the Job Happiness have 
correlated on Job Performance, a moderate level were Optimism and Social relationships, a low 
level was Passive moods. Consistent with the research by Waleed Al-Ali et al. (2018), Investigate 
the Influence of Underlying Happiness Factors on the Job Performance on the Oil and Gas 
Industry in UAE. And personnel have the average income have influence on Job Performance. 
Consistent with the research by Neranuch Nunphakdee (2552), Opinions on factors affecting 
working efficiency of staff at Samko subdistrict, Samko district in Ang thong province. 

Keywords:  Job Happiness, Job performance 
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บทน า 
 

 ในปจัจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ อย่างรวดเร็ว มีความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และมกีารแข่งขนัทางธุรกิจสูง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ไม่เว้นแม้กระทัง้หน่วยงาน
ราชการและบุคลากรในหน่วยงาน ซึง่ส่งผลต่อการใช้ชวีติและอาจส่งผลต่อความสุขในการท างาน เนื่องจาก
ความสุขนัน้ มคีวามส าคญัต่อสภาพจิตใจ และร่างกายของคนเราได้เมื่อเกดิความสุข พลงังานในร่างกาย    
จะเพิม่ขึ้นกว่าเดมิ การสัง่การของสมองไปยงัระบบประสาทจะด ีเกิดประสทิธภิาพในการท างาน รวมถึง    
ท าใหจ้ติอาสาทีจ่ะช่วยเหลอืสงัคมและองคก์รกจ็ะตามมา (ชนิกา ตูจ้นิดา, 2552) การทีบุ่คลากรจะปฏบิตังิาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพขึน้อยูก่บัความรว่มมอื รว่มใจ สามคัค ีช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ความรกั ความผูกพนั
ในองค์กร ซึ่งสาเหตุที่ส าคญัประการหนึ่งคือ ความสุขในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน เพราะ
ความสุขในการท างานเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลท างานด้วยความกระตือรอืร้น และมคีวามเต็มใจในการ
ปฏิบตัิงานท าให้หน่วยงานบรรลุวตัถุประสงค์และเกิดประสทิธิภาพในที่สุด ความสุขในการท างานจงึมี
ความส าคญักบัผูป้ฏบิตังิานทุกคน ผูบ้รหิารจงึควรใหค้วามสนใจและน ามาก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรมนุษย์ให้มีความสุขในการท างาน ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ      
เกดิประโยชน์สงูสุด 
 ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 โดย                
มวีตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบว่าความสุขในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานหรอืไม่
อย่างไร ซึง่ท าการเกบ็ขอ้มลูจากบุคลากรในส านักงานสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 17 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การวจิยันัน้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรมคีวามสุขในการท างานและ       
มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน อนัจะส่งผลให้องค์การมกีารบรหิารงานที่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
มากยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากร
ส านกังานสรรพากรพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 17  
 2. เพื่อศกึษาความสุขในการท างานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร
ส านกังานสรรพากรพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 17 
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สมมติฐานของการวิจยั 
 
 1. ความสุขในการท างานมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากร
ส านกังานสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 17 

 2. บุคลากรทีม่คีวามสุขในการท างานทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานที่
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 

 ในการศกึษาครัง้นี้ มุง่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความสุขในการท างานกบัประสทิธภิาพใน

การปฏบิตังิานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 17 โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการ

วจิยั ดงันี้ 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  
- ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและรายไดส้่วนตวัต่อเดอืน 
- ความสุขในการท างาน ตามแนวคดิของ Argyle,M.(1989) ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คอื การมองใน

แงด่ ีสมัพนัธภาพทางสงัคม และ ความรูส้กึเฉยๆ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ตามแนวคดิของ Peterson & Plowman (1989) 

ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คอื ด้านคุณภาพของงาน ด้านปรมิาณงาน ด้านเวลา และ ดา้นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.1) บุคลากรในส านกังานสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 17 จ านวนทัง้สิน้ 168 ราย (รายงานการ

ประชุมส านกังานสรรพากรพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 17 ณ วนัที ่24 เมษายน 2562) 
2.2) กลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 119 ราย ไดจ้ากการค านวณของกลุ่มตวัอย่างในกรณีที่

ทราบจ านวนประชากรทีม่จี านวนจ ากดัที่นับได้ ใช้สูตรค านวณขนาดตวัอย่างของ Taro Yamane (Taro 
Yamane, 1973) โดยก าหนดค่าความคาดเคลื่อนที ่0.05 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดเก่ียวกบัความสขุในการท างาน (Job Happiness)    
 
 ความสุข ตามแนวคดิของ Manion (2003 อ้างใน กลัยารตัน์ อ๋องคณา, 2549) ก็คอืผลของการ
เรยีนรู้ ซึ่งเป็นตอบสนองจากการกระท าของตนเอง ที่มคีวามปลาบปลื้มใจ ก็จะส่งผลให้การปฏบิตังิานมี
ประสทิธภิาพ โดยการค านึงถงึการรบัรู ้การแสดงออก การปฏบิตังิานดว้ยความรูส้กึอยากจะท างาน ส าหรับ
ความสุขในการท างานเป็นการแสดงออกในทางบวก เกดิความสนุกสนาน แสดงพฤตกิรรมท าให้เกดิความ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มสีมัพนัธภาพระหว่างบุคคล เกดิความรกัในงานและมคีวาม
ยึดมัน่ในองค์กรสูง ซึ่งมุ่งอธิบายด้วยปจัจยัหรือองค์ประกอบของความสุข 4 ประการ อันได้แก่ การ
ตดิต่อสื่อสาร ความรกัในงานทีท่ า ความส าเรจ็ในงาน และการเป็นทีย่อมรบั 
  1. การติดต่อ (Connections) เป็นพื้นฐานซึ่งท าให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรใน
สถานที่ท างาน โดยทีบุ่คลากรมาท างานร่วมกนัท าให้เกดิสงัคมการท างานขึน้ เกดิเป็นความสมัพนัธ์ที่ดกีบั
บุคลากรทีป่ฏบิตังิานรว่มกนั และการใหค้วามรว่มมอื ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
  2. ความรกัในงาน (Love of the work) เป็นการรบัรูถ้งึความรูส้กึรกัและผูกพนักบังาน รบัรู้
ว่าตนมพีนัธกจิหรอืจุดมุ่งหมายในการปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ มคีวามยนิดใีนส่วนทีเ่ป็นองคป์ระกอบของงาน มี
ความกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน เกดิความรูส้กึในทางบวกทีไ่ดป้ฏบิตังิาน มคีวามเพลดิเพลิน สนุกสนาน
เมือ่ไดป้ฏบิตังิาน มคีวามปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิาน และรูส้กึเป็นสุขเมือ่ไดป้ฏบิตังิาน  
  3. ความส าเรจ็ในงาน (Work achievement) เป็นการรบัรูว้่าตนเองปฏบิตังิานไดบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ทายใหส้ าเรจ็  
  4. การเป็นทีย่อมรบั (Recognition) คอืการรบัรูว้่าตนเองไดร้บัความเชื่อถอืจากผู้ร่วมงาน 
และผูร้ว่มงานไดร้บัรูถ้งึความพยายามของตนในเรื่องงาน ไดร้บัการยอมรบัจากผูร้่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา
ในการปฏบิตังิาน รว่มแลกเปลีย่นประสบการณ์จากผูร้ว่มงาน และการใชค้วามรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
 จากองคป์ระกอบทัง้ 4 ดา้น ดงักล่าวขา้งต้นนัน้ Manion (2003 อ้างใน กลัยารตัน์ อ๋องคณา, 2549) 
ยงัได้กล่าวไว้อกีว่าความสุขในการท างานมสี่วนให้ผู้บรหิารน าไปพจิารณาในการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการ
บรหิารงาน ทีส่่งเสรมิใหบุ้คลากรเกดิความรูส้กึอยากท างาน จดัสภาพแวดลอ้มใหจ้งูใจอยากทีจ่ะท างาน ซึง่มี
ผลท าใหบุ้คลากรเกดิความยนิดใีนงานทีท่ า มสี่วนรว่มในงาน และเกดิความสุขในงานตามมา 
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 Argyle,M.(1989 อ้างใน Waleed Al-ali et al,2018) กล่าวว่า การวดัความสุขในการท างานสามารถ

ท าได ้ดงันี้  

 1. การมองในแงด่ ี(Optimism) คอื มคีวามเชื่อมัน่ว่าตนเองสามารถท าอะไรไดแ้ทบทุกอย่าง และถ้า

ท าอะไรใหม่ๆ กค็าดว่าจะส าเรจ็จะเป็นคนทีม่คีวามสุขมากกว่าคนทีม่องในแง่รา้ย การมองในแง่ดจีะอยู่บน

พืน้ฐานของความเป็นจรงิไมใ่ช่การเพอ้ฝนั หรอืคาดหวงัสงู 

 2. สัมพันธภาพทางสังคม (Social relationships) คือ ตัวแปรหลักที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อระดับ

ความสุขของบุคคลในทุกระดบั และทุกช่วงวยั เพราะการมสีมัพนัธภาพภาพทีด่นีัน้ หมายถงึการได้รบัการ

สนับสนุนทางด้าน จิตใจ การมีกิจกรรมที่สนุก สนานร่วมกัน การได้รบัค าปรึกษา และการได้รบัการ

สนบัสนุนช่วยเหลอื ในดา้นต่างๆ   

 3. ความรูส้กึเฉยๆ (Passive moods) คอื ความรูส้กึทีจ่ะมคีวามทุกขก์ไ็ม่ใช่ จะมคีวามสุขกไ็ม่เชงิ 

ไมม่คีวามรูส้กึอยากไดห้รอือยากม ี

 

แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (Job performance)    

 
 Peterson & Plowman (1989 อา้งถงึใน อุทสัน์  วรีะศกัดิก์ารุณย,์ 2556) ไดใ้หแ้นวคดิ ใกลเ้คยีงกบั 
Harring Emerson โดยมีการตัดทอนบางข้อลง และสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ 
ประกอบดว้ย 
 1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมคีุณภาพสงู คอื ผูผ้ลติและผู้ใชไ้ดป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่า และมี
ความพงึพอใจในผลการท างาน มคีวามถูกต้องไดม้าตรฐาน รวดเรว็ นอกจากนี้ ผลงานทีม่คีุณภาพ ควรก่อ
เกดิประโยชน์ต่อองคก์ร และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ หรอืผูใ้ชบ้รกิาร   
 
 2. ปรมิาณงาน (Quantity) งานทีเ่กดิขึน้จะต้องเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยผลงานที่
ปฏบิตัไิด ้จะตอ้งมปีรมิาณทีเ่หมาะสมตามทีก่ าหนดในแผนงาน หรอืเป้าหมายทีบ่รษิทัวางไว ้และควรมกีาร
วางแผน การบรหิารเวลา เพื่อใหไ้ดป้รมิาณงานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้  
 3. เ ว ล า  ( Time) คื อ  เ ว ล า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ใ น ลัก ษณ ะที่ ถู ก ต้ อ ง                        
ตามความเหมาะสมกบังานและทนัสมยั มกีารพฒันาเทคนิคในการท างานใหส้ะดวก และรวดเรว็ขึน้   
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ความสขุในการท างาน  

(Job Happiness) 

1. การมองในแงด่ ี
2. สมัพนัธภาพทางสงัคม 
3. ความรูส้กึเฉยๆ 

 4. ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (Costs) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทัง้หมดจะต้องเหมาะสมกบังาน 
และวธิกีารคอื จะต้องลงทุนน้อยและให้ได้ผลก าไรมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสทิธภิาพในมติิของค่าใช้จ่าย 
หรอื ต้นทุนการผลติ ไดแ้ก่ การใช้ทรพัยากรด้านการเงนิ คน วสัดุ เทคโนโลย ีทีม่อียู่อย่างประหยดัคุ้มค่า 
และเกดิการสญูเสยีน้อยทีสุ่ด   
 สรุปได้ว่า การปฏิบตัิงานของแต่ละบุคคลจะมผีลงานที่มปีระสทิธิภาพได้นัน้ ต้องประกอบด้วย
ความรู ้ความสามารถ ความช านาญ และมสีิง่จูงใจให้ท าปฏบิตังิานไปสู่เป้าหมาย โดยการประเมนิผลของ
ประสทิธภิาพนัน้ ไดจ้ากคุณภาพของงาน ปรมิาณงาน เวลา และค่าใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน 

 
กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 
            ตวัแปรต้น                   ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบคุคลของบคุลากร 

     1. เพศ 

     2. อาย ุ

     3. รายไดส้่วนตวัต่อเดอืน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

(Job Performance) 

    1. ดา้นคุณภาพของงาน 

    2. ดา้นปรมิาณงาน 

    3. ดา้นเวลา 

    4. ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน    
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  ได้แก่  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานสรรพากรพื้นที
กรุงเทพมหานคร17 จ านวน 168 คน และมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 119 คน เครื่องมือในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บับุคลากรทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน น าขอ้มลูที่
ไดม้าวเิคราะห์ผลหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ดว้ยการหาค่าสมัประสทิธิค์รอนบคั อลัฟ่า (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) โดยน าแบบสอบถามที่ไปทดสอบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รูป ซึ่งมผีลการ
วเิคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.85 สถิติที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ค่าความถี ่
(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ค่าเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ( One-Way ANOVA) และ ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Correlation)  
 

ผลการวิจยั 
 

 ผลการศกึษาขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคลากรของส านกังานสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 17 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 95 คน อายุระหว่าง 26-35ปี จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 79 คน ระยะเวลาในการปฏบิตังิานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 48 คน และรายไดต่้อเดอืน 18,001-
20,000 บาท บาท จ านวน 19 คน ระดบัความคดิเหน็ความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง            
เมือ่พจิารณาจากองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น ดงันี้ การมองในแงด่ ีสมัพนัธภาพทางสงัคม และความรูส้กึเฉยๆ 
 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสุขในการท างานด้านการมองในแง่ด ีสมัพนัธภาพทางสงัคม 
และความรูส้กึเฉยๆ มคีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 และ พบว่า บุคลากรที่มคีวามสุขในการท างานที่มรีายได้ต่อเดอืนต่างกันมปีระสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั 
 

อภิปรายผล 
 

 จากวเิคราะห์ข้อมูลความสุขในการท างานมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของ
ขา้ราชการส านกังานสรรพากรพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 17 มดีงันี้ 
 1. การศกึษาปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ  
 บุคลากรที่รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานที่ตัง้ไว้ สอดคล้องกบั นีรนุช หนุนภกัด ี(2552) ศกึษาเรื่องความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อ 
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาลต าบลสามโก้ อ าเภอสามโก้ จงัหวดัอ่างทอง  พนักงาน  
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ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ พนักงานเทศบาล แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านกังานสรรพากรพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 17 มดีงันี้ 
  ความสุขในการท างานด้านการมองในแง่ดี สมัพนัธภาพทางสงัคม และความรู้สกึเฉยๆ      
มคีวามสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กันในระดบัปานกลาง ไปใน
ทศิทางเดยีวกนั แสดงว่า หากบุคลากรท างานด้วยการมองในแง่ด ีการตดิต่อกบัเพื่อนร่วมงาน ท าให้งาน          
เกดิความส าเรจ็ จนสามารถเป็นทีย่อมรบัของเพื่อนรว่มงานและผูบ้งัคบับญัชา ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการผลงาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบั Zohreh Jalali & Alireza Heidari (2016) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความสุข, ความเป็นที่ดกีบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครปูระถมศกึษาในเมอืงรามฮอรม์อซ พบว่า             
มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนีัยส าคญัระหว่างความสุข, ความเป็นทีด่กีบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของครู
ประถมศกึษาในเมอืงรามฮอรม์อซ อยู่ในระดบัมาก เนื่องจากบุคลากรสามารถท างานอย่างมคีวามสุข และ    
มีความเป็นอยู่ที่ดี จึงท าให้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน เมื่อบุคลากรท างานอย่าง           
มคีวามสุข และมคีวามเป็นอยู่ทีด่กีจ็ะส่งผลใหง้านทีท่ ามปีระสทิธภิาพ รวมถงึยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Waleed Al-Ali et al. (2018) ศกึษาเรื่องทดสอบความสมัพนัธป์จัจยัความสุขกบัประสทิธภิาพในการ
ปฏิบตัิงานในอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ การวิจยัในครัง้นี้แสดงให้เห็นถึง ว่า
ความสุขในการท างานมบีทบาทส าคญักบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน ผลการวจิยั พบว่า 
ความสุขในการท างาน ที่ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ การมองในแง่ด ีสมัพนัธภาพทางสงัคม 
และความรูส้กึเฉยๆ มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างความสุขในการท างานกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 ผู้วิจยัมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่อาจเป็น
ประโยชน์ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรบัผู้บรหิารหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
ปรบัปรงุระบบการบรหิารงานบุคคลขององคก์ร เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของบุคลากรมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปปฏิบติัจริง 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสมัพนัธ์ระหว่างความสุขในการท างานกบัประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 พบว่า ด้านความรูส้กึเฉยๆ มคีวาม
คดิเห็นในระดบัน้อยที่สุด และมคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มอีารมณ์ร่วมในงาน หาก
ไดร้บัการจงูใจหรอืแรงกระตุน้จากผูบ้งัคบับญัชาหรอืหน่วยงาน กจ็ะส่งผลใหม้อีารมณ์รว่มในงานมากยิง่ขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การศกึษาครัง้นี้ท าการศกึษาเฉพาะขอ้มลูเชงิปรมิาณ ควรมกีารศกึษาเชงิประสทิธภิาพร่วมดว้ย
จะท าใหผ้ลงานวจิยัมคีวามครบถว้นสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ 
 2. การศึกษาครัง้นี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 17 ไม่รวมส านักงานสรรพากรพื้นทีใ่นกรุงเทพมหานคร หากศกึษาครัง้ต่อไปควรใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่ป็นบุคลากรทัง้หมดของส านกังานสรรพากรพืน้ทีใ่นกรงุเทพมหานคร 
  3. ควรท าการศกึษาประเดน็อื่นๆ เพิม่เติม นอกเหนือจากความสุขในการท างาน เช่น แรงจูงใจ 
ความผกูพนักบัองคก์ร ความพงึพอใจของผูเ้สยีภาษีกบัการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาใหบุ้คลากรปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
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